
MAGYAR HADI SZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. 

Ordinantia. 

Pro Dominis Samuele Karold Germanico Capitaneo, et Stephano 
Lehóczky, Arcis nostras de Ungh supremo Castellano : 

Mivel a mostani zűrzavaros időnek naponként való nevekedését 
látjuk, akoz képest szükségesnek itéltiik tempestive ezen várunkban 
dispositiót tegyünk, melyet ez alább megírt punktumokból megértvén 
kegyelmetek : alioz alkalmaztassa magát mindenekben. 

1-mo. 

Kapitány uram, kegyelmedet azért adhibeáltuk ide Unglivári 
várunkba, hogy alioz való szükséges praeparatiókra és épületekre vigyáz-
zon és azokat mennél szorgalmatosabban lehet, protnoveáltassa, 
megtartván mindenekben Porkolábunkkal a jó correspondenti ít ; egy-
mást értse s böcsülje kegyelmetek. 

2-do. 

A német musketáriusok, kapitány uram, kegyeim jd botja alatt 
legyenek ; kikkel a külső bástyáki-a az ő hadi regulájok és törvények sze-
rint vigyáztasson, s wachtot állasson. És pro interim ott a templom 
körűi azoknak valami hajlékocskát csináltasson. 

3-tio. 

Kegyelmednek pedig Porkoláb Uram, (a porkolábság tisztiben 
strictissime megmaradván) a belső várra és a két kapura a magyarokkal 



légyen vigyázása, és ezeket jó disciplinában tartsa; a németekkel valami 
veszekedést ne indítsanak, — hasonlóképpen a németek a magyarokkal, 
a hadi törvénynek kemény büntetése alatt. 

4--to. 

Ha a német valami Casust cselekeszik, kapitány uram büntetése 
alatt légyen, és valameddig akarja azt rabságban sanyargatni érdemlett 
vétke szerint, abban kegyelmed ellenkező ne légyen. Hasonlóképpen, ha 
a magyar vét, kegyelmed büntetése alatt légyen, és ő kegyelme is aboz 
semmi közit ne avassa; hanem ha mind a két részről valamelyiknek 
törvény szerint revideáltatnék dolga, annak törvényében kegyelmetek 
mind a ketten benn légyen, és egyező értelemből revideálja dolgát, és a 
szerint légyen mind a két részről cum consensu a satisfactio, -— úgy 
mindazonáltal: a magyart a magyar, s a németet a német törvény sze-
rint büntessék meg. 

5-to. 

Se egy, se más kegyelmetek közzöl nagyobb authoritást és depen-
dentiakivánást magának ne praesummáljon ; hanem, a mint felül is íránk, 
mindenekben a mutua correspondentiát megtartván, egymást éi'tse, 
böcsülje, tisztelje, és egyetértő akaratból szolgálatinkat folytassa, men-
tül jobban s hasznosabban lehet. 

G-to. 

Ha kapitány uram maga elméjéből az épitésben valami hasznos 
médiumot találna föl, hasonlóképpen kegyelmed is a maga hivatalja 
szerint való szolgálatinkban : magától abban meg ne induljon ; hanem 
egymással discurálván felőle, ha hasznunkra való dolog lészen, egyik a 
másik intentumát segítse abban, hogy ad eö'ectum mehessen. 

7-mo. 

Az épületek, hogy annyival jobb módjával folyhassanak, tiszttar-
tónkat is kegyelmetek mellé deputáltuk, hogy lia azokban valami difí'i-
cultások interveniálnának, ő adliibeáltassék remediálására, derék dolgunk 
és kárunk hátramaradása nélkül. Kiben ha az ő szánt szándékkal való 
negligentiája miatt hátramaradás esnék, módja lévén véghezvitelében : 



peracta inquisitione, miért mulatta el, minket kegyelmetek tudósítson 
felőle, hogy ahoz képpest az aránt valamennyi kiírunk az ő negligentiája 
miatt esett, törvény szerint exequáltathassuk a magáéból. 

(Német kapitány és főporkoláb ordinantiája, a kismartoni főlevél-
tárból.) 

DR. MERÉNYI LAJOS. 

Sajtóhiba-igazítás. Legutóbbi füzetünk 290. lapján, alulról 
a 9. sorban (Thaly czikkében) e hely: *Schlicket pedig és vezértársait* 
a következőleg igazítandó ki: «Scldick vezértársait pedig* stb. 
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